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  .دکن توجه
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 کلیدی واژگان

 اختالف، وفصلحل غیرقضايی هایروش المللی،بین اختالفات وفصلحل فرهنگی، میراث از حمايت
 فرهنگی میراث المللیبین ديوان اختالف، وفصلحل قضايی روش

 

   مقدمه
 در و المللیبین هایگذاریسرمايه و تجارت عرصه در فرهنگی اموال وضعیت به توجه با امروزه
در حوزه  المللیبینوفصل اختالفات حل فرهنگی، میراث از حمايت با هاآن تقابل موارد، برخی
 .است يافته اهمیت گذشته از بیش، فرهنگی میراث

 ايفا خاصی نقش الملل،بین حقوق تکوين و تحول روند در اختالفات وفصلحل شک، بدون
 هایروش از. است صادق نیز فرهنگی میراث حقوق تکوين و تحول خصوص در امر اين. کندمی

المللی بین تخصصی هایساختار سازمان در نهادی،صورت به 1اختالف وفصلحل جايگزين
 وفصلحل روند تا دارند تالش ايکسید، هایداوری و ايکوم فکری، مالکیت سازمان يونسکو،

 المللبین حقوق در قوانین تعارض سنتی سیستم حیطه از را حوزه اين در المللیبین اختالفات
 تحول در آرا صدور با توانندمی قضايی هایروش که را نبايد نقشی البته 6.کنند خارج خصوصی

 آن بر مقاله اين جهت، همین به. انگاشت ناديده کنند، ايفا فرهنگی میراث از حمايت و حقوقی
 برای المللیبین ديوان تأسیس آيا که دهد پاسخ سؤال اين به موجودهای روش بررسی با تا است

 و آيا باشد؟مؤثر  تواندمی ملموس فرهنگی میراث از حمايت در فرهنگی میراث به مربوط دعاوی
 اختالفات با مرتبط مفاهیم و ماهیت بررسی ضمن راستا، همین است؟ در پذيرامکان امر اين

 نقاط بر تمرکز با اختالفات، اين وفصلحل در قضايی و جايگزينهای روش و فرهنگی میراث
 .ديوان، بررسی خواهد شد اين تأسیس الزم برای هایزمینه روش، دو هر قوت و ضعف

 

  فرهنگی میراث المللیبین اختالفات ماهیت و اختالف مفهوم. 6
 يک حقوقی ادعاهای که مفهوم اين به شود؛می اطالق حقوقی ادعاهای تضاد به حقوقی اختالف
 قضیه در نیز دادگستری المللیبین دائمی ديوان 9.گیردمی قرار ديگر طرف انکار و رد مورد طرف،

 و است واقعیت يا حقوقی موضوع يک به مربوط توافق، عدم اختالف که کرد اعالم ماورماتیس
 خصوص در مرافعه قبیل از 1است آن طرفین میان منافع تعارض يا حقوقی نظراختالف همچنین

 
1. Alternative Dispute Resolution (ADR) 

 المللیبین محکمه از را متفاوتی کارکرد dispute settlement جایبه ، dispute resolving نقش بر تکیه با هاروش اين .2

 . هستند قائل آن برای نیز را تریگسترده اختیاراتطبعاً  و داشته انتظار

 .161 ص ،1939 دادگر، انگلیسی، و فارسی فرانسه، زبان به المللبین حقوق ترمینولوژی مصطفی؛ انصاری، زادهتقی .9

4. Mavrommatis Case, 1942 PCIJ, p. 11. 
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 المللیبین و داخلی بُعد دو در حقوقی اختالف. تعهد يا حقوقی قاعده يک اجرای يا تفسیر وجود،
 يا حقیقی اشخاص ادعاهای تضاد به داخلی حقوق حوزه در حقوقی اختالف .است طرح قابل

 توانمی نمونه برای يابد.می ارتباط يکديگر با داخلی حقوقی سیستم درون در شدهشناخته حقوقیِ
 دعاوی قبیل از فرهنگی میراث حوزه در حقوقی يا حقیقی اشخاص میان مالکیت دعاوی از

 عرصه تعیین يا فرهنگی ی ـغیرمنقول تاريخ اموال ملی ثبت و مالکیت مسئله به مربوط ةمطروح
 . کرد ياد خصوص اين در فرهنگی ی ـتاريخ بناهای حريم و

 با المللبین حقوق( اشخاص)تابعان سیاسی يا حقوقی ادعاهای تضاد المللی بهبین اختالفات
 حقوقی اختالف الملل برایبین حقوق وثوق مورد و معتبر تعاريف از يکی. شودمی اطالق يکديگر

 : است زير شرح به
 دولت بین اختالف. شودمی هادولت بین اختالف شامل چیز هر از قبل المللیبین اختالفات»

 حقوق تابعان بین روابط تیرگی به منجر تواندمی ولی نیست المللیبین اختالف خارجی، يک و
 و دولت بین که را اختالفاتی همچنین. شود المللیبین اختالف ايجاد باعث و شده المللبین

 1«.گويندمی المللیبین اختالف نیز آيدمی وجودبه المللیبین نهادهای
 تا که شودمی قلمداد محورحاکمیت و سنتی تعريف يک المللی،بین اختالفات از تعريف اين

 موارد در. است داده دست از نوين المللبین حقوق عرصه در را خود کارآمدی زيادی حدود
فرهنگی،  فرامرزی میراث اختالفات يا محیطیزيست گذاری،سرمايه ازجمله اختالفات بسیاری
 2.است المللیبین سازمان يک يا دولت يک حقوقیِ يا حقیقی شخصیت با دولت میان اختالف

 در زيرا نشود قلمداد المللیبین ،اختالفات اين که شودنمی آن از مانع امر اين حال،بااين
 شود،می المللیبین حقوق از داخلی حقوق تمییز موجب مرز، عنصر که آنجا موسع، مفهومی

 از. دشو المللیبین حقوقی اختالف از داخلی حقوقی اختالف تفاوتموجب  تواندمی امر همین
 بشریحقوق موضوعات در ويژهبه اخیر هایسال طی در المللبین حقوق تحوالت ديگر، سوی
 به شوند. گرفته نظر در المللبین حقوق تابعان نیز ازجمله حقیقی اشخاص تا است شده سبب
 ةتبع اختالف، هایطرف از يکی آن، در که را اختالفاتی المللیبین ماهیت تواننمی جهت همین
 دارند وجود فرهنگی میراث حوزه در که المللیبین اختالفات اينکه اما 1نپذيرفت. است ديگر دولت

 
 . 161 ص ،همان ؛انصاری زادهتقی .6

 و ايران دولت میان دعوا) برکت پرونده قبیل از ايران فرهنگی ـ تاريخی اموال استرداد به مربوط دعاوی در نمونه، برای .5

 دولت میان دعوا) خوروين تاريخی اشیای استرداد ،(برندز و ايران دولت میان دعوا) هخامنشی سر سرباز ، پرونده(برکت گالری
 ست.ا حقوقی يا حقیقی شخص ،دعوا هایطرف از يکی ،فرهنگی میراث حوزه دعاوی از ديگری بسیار و( ملکی و ايران

7. Nii Lante Wallace-Bruce, The Settlement of International Disputes, The Contribution of Australia and 

New Zealand, Kluwer International Law, 1998, p. 8.  
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 در و کرده تبعیت المللیبین هایکنوانسیون و مقررات از تابعی میزان، چه تا ماهیت، لحاظ به
 خصوصی المللبین حقوق حوزه در مواردی چه در و گیرندمی قرار عمومی المللبین حقوق حوزه
 .باشد ایجداگانه و مفصل بحث موضوع تواندمی شوند،می وارد

 تشخیص در و المللبین حقوق اصلی تابعان عنوانبه ها،دولت حقوقی اختالف تعیین برای
 المللیبین ديوان اساسنامه 92 ماده 6 بند اختالفات، اين به رسیدگی برای قضايی صالحیت

 : است کرده تبیین ذيل شرح به را هادولت حقوقی اختالف دادگستری،
 معاهده؛ تفسیر .1

 الملل؛بین حقوق مسئله هر .6

  شود؛می المللیبین تعهد نقض موجب شود ايجاد اگر که واقعیتی هر وجود .9

 . شد خواهد ايجاد المللیبین تعهد نقض اثر در که جبرانی گستردگی يا ماهیت .1

 اتباع با دولت يک میان موارد، اغلب در که فرهنگی میراث به مربوط منشأ اختالفات بررسی
 تعهد يک نقض آثار چارچوب در که دهدنشان می را مصاديقی آيد،می وجود به ديگر دولت

 به مربوط حقوقی اختالفات در نمونه، برای. ستا آن به مربوط جبران گستردگی و المللیبین
 کردنممنوع برای الزم تدابیر اتخاذ کنوانسیون عضو هایدولت فرهنگی، ی ـتاريخ اموال استرداد

 1331 3يونیدروآ و 1314 3فرهنگی اموال غیرقانونی مالکیت انتقال و صدور و ورود از پیشگیری و
 فرهنگی ـ تاريخی اموال مالکیت غیرقانونی انتقال و خروج ورود، ممنوعیت و پیشگیری به متعهد

صورت به المللی،بین تعهدات اين نقض ها،چارچوب همین در. هستند خود سرزمینی قلمرو در
 . کندمی المللی ايجادبین مسئولیت ها،دولت برای غیرمستقیم

 ويژه دربه فرهنگی، میراث از حمايت به مربوط اختالفات که دارد وجود نیز مواردی البته
 اين هرچند يابد، ارتباط هادولت به تواندمی ناملموس میراث غیرمنقول يا فرهنگی اموال حوزه
 .هاستدولت میان سیاسی يا مرزی اختالفات از تابعی عموماً اختالفات، قبیل
ويژه به فرهنگی میراث مفهوم اقتصادی و هنری فرهنگی، تاريخی، مختلط ماهیت به توجه با

 بايد حوزه اين المللیبین اختالفات ماهیت بررسی برای فرهنگی، ـ تاريخی اموال با رابطه در
 درنظرداشتن با جهت همین به. داشت نظر در شودمی حوزه اين در دعوا طرح موجب که را آنچه

 هایحالت توانمی منشأ اختالف، و موضوع و اختالف هایطرف حقوقی وضعیت اثر، وضعیت
 . شد متصور حوزه اين در اختالفات برای را مختلفی

 هایکنوانسیون اساس بر ملموس فرهنگی میراث هایحوزه بندیتقسیم از پیروی رو، همین از

 
  کنوانسیون 9 و 6 مواد .1

9. UNIDROIT  
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 منقول، فرهنگی ـ تاريخی اموال عناوين تحت اختالفات، از حالت سه بحث، اين در 14المللیبین
 .است بررسی قابل آب زير فرهنگیِ میراث غیرمنقول و فرهنگی ـ تاريخی اموال
 

  منقول فرهنگی ـ تاریخی اموال به مربوط اختالفات. 6ـ6
 مرتبط هایتوصیف از فارغ منقول، اموال مالکیت وضعیت خصوص در حقوقی هایديدگاه تفاوت

 اموال خصوص در وضعیت اين اما. است بوده اختالف موارد ترينمهم از يکی همواره آن، با
 و فرهنگی ـ تاريخی مال از تعاريف اختالف و هاپیچیدگی دلیل به منقول فرهنگی ـ تاريخی
 که بخش جايی تا تر استپیچیده عرصه، اين در نفعانذی تعدد همچنین مالکیت، انتساب قابلیت
 در. دهدمی اختصاص خود به را فرهنگی میراث حوزه در المللیبین اختالفات از ایعمده

 که است موضوعی مالکیت، انتقال و منقول فرهنگی مال انتقال و نقل يونسکو 1314 کنوانسیون
 1311 الهه کنوانسیون تحت مسلحانه، مخاصمات زمان در فرهنگی اموال از حمايت از پس
 سريع پیشرفت دلیل به اما است گرفته قرار توجه مورد فرهنگی ـ تاريخی اموال از حمايت برای

 و توسعه امکان رغمبه بخش اين هنوز المللی،بین جامعه در المللیبین تعامالت و ارتباطات
 تالش و اين کنوانسیون ،ضرورت روست. باوجود اينروبه تهديدهايی و هاچالش با تقويت،

 11.شودمی محسوب حوزه اين در قوتی نقطه آن، مراعات برای عضو هایدولت
 منشأ مال موضوع سه روست،روبه آن با عرصه اين امروزه که تهديدهايی و هاچالش ازجمله
صورت به که است المللیبین اختالفات بروز زمان در آن مالکیت و اصالت فرهنگی، تاريخی ـ

يک غايت و  ،هرچند اين سه اصطالح 11شود.می مطرح11اعاده و 19بازگشت16استرداد، دعاوی
سازد، هريک از اين اصطالحات می فرهنگی به ذهن متبادر ـ هدف را در حمايت از اموال تاريخی

استفاده از اصطالح بازگشت، در  ،نمونه یبرادهد. خاصی، ماهیت دعاوی را تغییر میدر شرايط 
ـ  یخيکه مال تار یطياعاده به شرا ،یفرهنگ ـ یخياموال تار یرقانونیخروج غ ايقاچاق  طيشرا

انتقال  یگريکشور د بهکشور  کياز  يیاستعمارزدا ايدر دوران جنگ  أمبداز اصل و  یفرهنگ
 

 از پیشگیری و منعهای روش کنوانسیون ،1311 مسلحانه مخاصمات در فرهنگی ـ تاريخی اموال از حمايت کنوانسیون .61

 طبیعی و فرهنگی جهانی میراث از حمايت به مربوط کنوانسیون ،1314 فرهنگی اموال غیرقانونی انتقال و صادرات واردات،
 و دستی صنايع فرهنگی، میراث مقررات و قوانین مجموعه: ن.ک .6441 آب زير فرهنگی میراث از حفاظت کنوانسیون ،1316

 . 1933 فرهنگ، قلمرو غنمی، امید تنقیح: و گردآوری ،گردشگری

 ،«ايران علیه عراق جنگ در آن اعمال و مسلحانه نزاع هنگام به فرهنگی اموال از حمايت قرارداد بررسی» رضا؛ نوربها، .66

 .613 ص ،1916 زمستان ،11 و 12 شماره ،المللیبین حقوقی مجله
12. Restitution  

13. Return 

14. Repatriation  

15. G., CARDUCCI, L'obligation de Restitution de Biens Culturels et des Objets d'art en cas de conflit 

armée, R.G.D.I.P., vol. 2, 2000, pp. 323-329.  
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 موارد، نيا از کيهر و شودیم شامل را تیمالک انتقال یقانونریغ طيشرا ،استرداد وباشد  افتهي
  .دينمایم جاديا را یمتفاوت یحقوق طيشرا

 يکی است. متصور وضعیت دو نیز منقول اثر مالکیت موضوع با المللیبین اختالفات برای
 حقوقی يا حقیقی شخص يک و دولت يک میان منقول اثر يک مالکیت، اختالف موضوع آنکه
 . است متفاوت 12تابعیت با حقوقی يا حقیقی شخص دو میان اختالف اين اينکه ديگر و است

 اساس بر حقوقی، يا حقیقی شخص يک با دولت میان اختالف در يعنی اول، دسته برای
 خصوصی، منابع المللبین حقوق در استفاده قابل حقوقی منابع بر عالوه موجود، های قضايیرويه

 به مربوط دعاوی در نمونه، برای. گیرد قرار توجه مورد تواندمی نیز عمومی حقوق مراجع و
 طرفیت به ايران اسالمی جمهوری دولت دعوای) خوروين فرهنگی ـ تاريخی اموال استرداد
 جمهوری دولت دعوای) جیرفت فرهنگی ـ تاريخی اموال استرداد دعوای در يا( ملکی خانواده
 آن، به مربوط تفاسیر و اموال اين بر دولت مالکیت وضعیت( برکت گالریعلیه  ايران اسالمی

 استناد به يادشده فرهنگی ـ تاريخی اموال آيا اينکه ازجمله است، گرفته قرار توجه و بحث مورد
 11.خیر يا است ايران دولت مالکیت در آن در موجود تفاسیر و ايران قوانین
 در توجهیقابل سهم فرهنگی، ـ تاريخی ويژه اموالبه هنری آثار امروزه، تجارت ازآنجاکه اما
 موضوعاتی از اثر اصالت منشأ و مقوله ارزشی، دو رويکردی با فرهنگی دارد کاالهای تجارت

 13.شودمی مطرح فرهنگی میراث به راجع المللیبین اختالفات در که ستا
 و حقیقی اشخاص میان بیشتر فرهنگی، ـ تاريخی اثر اصالت منشأ و به مربوط اختالفات

در  نوعیبه و است مطرح هاحراجی و هاموزه داران،مجموعه قبیل از يکديگر با غیردولتی حقوقی
 ـ تاريخی آثار اصالت بر خدشه ها،دولت نظر از زيرا گیردمی قرار خصوصی المللبین حقوق حوزه

 يا جاعل برای کیفری مسئولیت شناسايی با که است جرائم زمره در آثار اين جعل و فرهنگی
ويژه در قوانین داخلی به فرهنگی میراث علیه جرائم مصاديق از يکی عنوان تحت اثر، فروشنده

 13.است پیگرد کشورها قابل
 

16. Marie, Cornu, Marc-André, Renold, “New Developments in Restitution of Cultural Property: 

Alternative Means of Dispute Resolution,” International Journal of Cultural Property, USA, 2010, p. 4. 

 خانواده و ايران اسالمی جمهوری میان دعوا در 6411اکتبر  11 مورخ بلژيک، يژلی دادگاه استیناف دادگاه رأی: ک.ن .67

 :در ملکی
Cour d'appel de Liège, Arrêt de la douzième Chambre civile; N.1639,14-10-2014, pp. 1-15. 

، آثار ارزش لحاظ به و %3 فروش حجم لحاظ به 6411 سال برای هنری هایحراجی در فرهنگیـ  تاريخی اموال سهم .61

 :است بوده 3%

Laura, Bandle, “Treats and Responsibilities in Art Trade: Authenticity, Ownership and Value,” Geneva 

Summer School, 2015.  

فرهنگی و فروش آن در صورت اثبات  ـ یس، جعل آثار تاريخیئقانون کشورهايی مانند ايران و سو طبق ،برای نمونه .63

 است.  مجازاتقابل نیت فروشنده و آگاهی از اين امر، سوء
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 غیرمنقول  فرهنگی اموال به مربوط اختالفات. 2ـ6
ها دولت میانمنقول در روابط  فرهنگی ـ تاريخیبا اموال  مقايسهدسته از اختالفات در  اين
 ،حوزه ايناز موارد مطرح در  يکیقرار گرفته است.  بررسیکمتر مورد توجه و  مستقیم،صورت به

 یاجرا در ونسکوي و هادولت انیم اختالف محل تواندیم خاص طوربه که است یموضوعات
  .باشد 1316 یعیطب و یفرهنگ یجهان راثیم از تيحما ونیکنوانس
 آثار 1316 یعیطب و یفرهنگ یجهان راثیم از تيحما ونیکنوانس 11 ماده 1 بند اساس بر
 تحت ونسکوي خطر معرض در آثار فهرست در کهی مخاطرات معرض در شدهثبت یجهان

 است عبارت ازجمله که ردیگیم قرار ونیکنوانس نيا تيحما تحت ه،شد انیب 1316 ونیکنوانس
 توسعه ،یخصوص و یعموم عیوس یاتیعمل یهاطرح ع،يسر زوال از یناش انهدام خطر... »: از

 ن،یزم تملک اي یبرداربهره از حاصل راتییتغ علت به انهدام خطر ،یجهانگرد و یشهر عيسر
 خطر اي مسلحانه یبرخوردها ل،یدل هر به ماندنمتروک ناشناخته، عوامل از یناش قیعم یرانيو

 فهرست در یجهان اثر 13 ،ماده نيا به استناد با زین حاضر حال در...«.  و برخوردها نيا وقوع
 64.دارند قرار ونسکوي خطر در راثیم

 در کامبوج و لنديتا انیم هایریدرگ انيجر در 61هاريوپره معبد به تعرض در جهت نیهم به
 و داشته اعالم شدهیجهانثبت اثر نيا یبرا را خود قیعم ینگران 66ونسکوي رکليمد ،6411 سال

 69.شودیم یجهان ثبت اثر نيا به تعرض توقف خواستار
موضوع  شد، رسیدگی دادگستری المللیبین ديوانهم که در  موضوعاتی ترينقديمیاز  يکی
اختالف  يک رسیدگی اين ،. در بدو امربود 1319 تايلنددولت کامبوج و  میان مرزیاختالف 
 جهانیفهرست آثار  در هاريوپره معبدبا ثبت  6443دو دولت بود اما در سال  میان حاکمیتی
نظر قرار مطمح نیز فرهنگی میراثاز  حمايتتوسط دولت کامبوج، موضوع از جنبه  يونسکو

 61،ه استشدن ایموضوع اشاره اينه ب دادگستری المللیبین قبلی ديوان آرایگرفت. هرچند در 
 است شده عنوان صراحتبه رأی صادره 142، در پاراگراف 6419ر سال د ديوان تفسیری أیدر ر

 
20. http://whc.unesco.org/en/danger/>, last visited on: 01-07-2016. 

 به شیوا معابد از يکی که خمرهاست به مربوط آثار از و کامبوج دشت درواقع  (Preah Vihear Temple) ويهارپره معبد .26

 و خاص معماری لحاظ به محوطه اين. ساخته شد میالدی 3 قرن روايتی به و میالدی 11 قرن اول نیمه در و آيدمی شمار
 . است يافته ایبرجسته ارزش، يونسکو جهانی میراث فهرست در جهانی میراث عنوانبه ثبت برای آن، اطراف طبیعی مناظر

 را شهرها نيا ونسکوي زین رهیغ و داعش توسط مدائن شهر بيتخر افغانستان، در طالبان توسط بودا مجسمه بيتخر در .22

 :ونسکوي خطر در راثیم فهرست: ک.ن. داد قرار خطر در ثارآ فهرست در

http://whc.unesco.org/en/danger/>, last visited on: 01-07-2016. 

23. http://whc.unesco.org/en/news/707/>, last visited on: 01-07-2016. 

 :ن.ک است 1326و  1313منظور آرای صادره در اختالف مرزی میان کامبوج و تايلند در . 22
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=46&case=45&p3=0>, last visited on 11-02-
2016. 
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 حاضر حال در و است منطقه مردمان یبرا یفرهنگ و یمذهب شاخص محوطه کي ،معبد که
 اساس بر وانيد جهت، نیهم بهاست.  ونسکوي فهرست در یجهان راثیم محوطه کي عنوانبه

 مکلف را لنديتا و کامبوج هستند، عضو آن در کشور دو هر که یجهان راثیم ونیکنوانس 2 ماده
ی المللنیب جامعه ، با يکديگر و بایجهان راثیم تيسا عنوانهب تيسا از تيحما درکه است  کرده

 به منجر که خصمانه اقدامات انجام از تا اندشده متعهد هادولت از کيهر ،عالوهبه. همکاری کنند
 61.ورزند اجتناب شود، یراثیم نیچن به میرمستقیغ اي میمستق صدمه
 و دهايتهد از یبخش است، شده اشاره 1316 ونیکنوانس 11 ماده 1 بند در که طور همان اما
 به را یفرهنگ راثیم از حفاظت توسعه، عيسر روند در که است يیدهايتهد ،یاختالف موارد

 است یاختالفات و یگذارهيسرما حقوق حوزه در زین اختالفات نيا از یبخش لذا. اندازدیم مخاطره
 . دهدیم رخ یخارج یگذارهيسرما یهاشرکت با هادولت انیم که

 

  زیر آب فرهنگی میراث حوزه در المللیبین اختالفات .9ـ6
 منقول ملموس میراث دسته دو هر شامل دارد، که خاصی شرايط دلیل به آب زير فرهنگی میراث

 يونسکو 1316 و 1314 ،1311 هایکنوانسیون حمايتی هایرژيم تحت و شودغیرمنقول می و
 روستروبه آن با فرهنگی میراث از نوع اين که تأثیراتی و هاآسیب دلیل به ديگر، سوی از. است

غیرمنقول  بقايای تخريب خطر منقول، فرهنگی ـ تاريخی غیرقانونی اموال تجارت قبیل از
 بستر توسعه گذاری،لوله همچون داليلی به فرهنگی انداز )منظر(چشم و فرهنگیـ  تاريخی

 وهوا، ممکن است اختالفاتیآب تغییرات و محیطیزيست تأثیرات گیری،ماهی درياها، گردشگری،
 آب زير فرهنگی میراث از حفاظت برای دريايی حدود تحديد و منشأ اموال و مالکیت همچون

 تریجامع حقوقی رژيم فرهنگی، میراث از نوع اين خاص ويژگی به توجه با بنابراين. کند بروز
 میراث از حفاظت کنوانسیون مفاد به توجه با همچنین. الزم است قبلی گروه دو به نسبت

 بر آن استقرار وضعیت فراخور به میراث گونهاين از حفاظت برای که 6441 زير آب فرهنگی
 زمینه که گفت توانمی است، گرفته نظر در را مختلفی هایوضعیت ،درياها حقوقی رژيم اساس

 6441 کنوانسیون اجرای در هادولت حاکمیت به معطوف اغلب حوزه، اين در اختالفات موضوع و
 . بود خواهد
 در حقوقی و حقیقی اشخاص که موقعیتی هر در موضوعه، حقوق به توجه با و رو همین از

 خود اتباع از ديپلماتیک حمايت دلیل به صرفاً هادولت ورود باشند، داشته حضور مربوطه اختالفات

 
25. Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand) Judgment of 11 November 2013 - Request for 

Interpretation of the Judgment of 15 June 1962 in p. 40. See in http://www.icjcij.org/docket/files/151/17704.pdf, 
para.106, last visited on: 07-01-2016. 
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 62.بود خواهد
 

 فرهنگی میراث حوزه در المللیبین اختالفات وفصلحل هایروش .2

 اينگانه انواع سه نیزو  فرهنگی میراثدر حوزه  المللیبیناختالفات  هایو طرف منشأبا توجه به 
از فصل  99ماده  1به بند  عنايتبا  همچنیناختالف،  یهاو طرف ماهیتاختالفات برحسب 

 غیرقضايی وقضايی وفصل به دو روش حل هایشیوه تفکیکششم منشور ملل متحد در 
وفصل اختالفات ناظر بر حل کنونیروند  بررسی جايگزين،های روش استفاده از يا( ديپلماتیک)

نکته حائز  اينموضوع، توجه به  بررسیش از یرا دارد. پ اهمیت نهايت ،ملموس فرهنگی میراث
 ةويژهای روشبرخی به فراخور هر موضوع،  يونسکو هایکنوانسیوناست که در  اهمیت

، نهادیهای روش مجزای بررسی بدون، همهاين. باستا هبینی شدپیشوفصل اختالفات حل
 ارزيابی نیزها روش ايناز  يکهر معايبو  مزايا هايی،بر هر دو روش و ارائه نمونه مروریضمن 

 . شودمی
 

  المللیبینوفصل اختالفات حلغیرقضایی های روش. 6ـ2
 ماده در .است آورغیرالزام و اختیاری هایحلراه ارائه ،ديپلماتیک غیرقضايی يا هایروشنتیجه  

 پايمردی، میانجیگری، مذاکره، ها مانندروش اين از برخی صراحت بهبه متحد، ملل منشور 99
 . است شده اشاره تحقیق و سازش

 از های برخیروش تا است الزم اما ندارد ها راروش از هريک مفصل بررسی قصد نوشته، اين
 يکديگر ها باروش اين از هريک موفقیت میزان و شود مرور فرهنگی میراث حوزه دعاوی

 .سنجیده شود
 وفصلهای غیرقضايی حلروش اولويت مسئلهبه  بسیاری، معاهدات و هاکنوانسیوندر 

 اتخاذ ضرورت بر قضايی، محاکم به مراجعه از پیش نیز مواردی در و 61دهش توجه ،اختالفات
 های قضايی،روش ها برروش اين برتری داليل از يکی 63.ستا دهش تأکید ،های ديپلماتیکروش

 اعالمیه نیز خصوص اين در هاست.روش اين در هادولت بیشتر حاکمیت اعمال موارد، برخی در
 : داردمی اشعار چنین مانیل

 
26. Vadi, Valentina Sara, “Investing in Culture: Underwater Cultural Heritage and International 

Investment Law,” Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 42: 853 2009, pp. 874-875. 

 .14 ص ،1931 میزان، سوم، چاپ ،المللیبین اختالفات آمیزمسالمت وفصلحل منش؛اهلل نژندیهیبت و محمدعلی چی،صلح .27

کنوانسیون  11ماده  1، بند 6441 آب کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زير 61ماده  9تا  1در بندهای  ،برای نمونه. 21

 ،جانبهت دوو در بیشتر اسناد و معاهدا 1314فرهنگی  قانونی مالکیت اموال تاريخی ـپیشگیری از منع صدور، ورود و انتقال غیر

 بر ضرورت انجام مذاکرات پیش از ارجاع به داوری يا محاکم اشاره شده است. 
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 آزادانه انتخاب طبق بر و هادولت حاکمیت تساوی مبنای بر بايد المللیبین اختالفات»
 حقوق و عدالت اصول و متحد ملل منشور از ناشی تعهدات اساس بر و وفصلحل هایروش

 وفصلحل برای آزادانه هادولت که وفصلحل آيین يک به توسل. شود وفصلحل المللبین
 با مغاير نبايد آيین اين پذيرش همچنین و اندرفتهيپذکه طرف آن هستند  آتی و موجود اختالفات

 63«.شود تلقی هادولت حاکمیت تساوی
 حوزه ويژه دربه المللیبین اختالفات وفصلحل برای گذشته ساله سی در مرسوم رويه
 از جای استفادهبه ديپلماتیک و های جايگزينروش از استفاده فرهنگی، ـ تاريخی اموال استرداد

 94.است بوده های قضايیروش
غیرقضايی  اختالف وفصلهای حلشیوه تخصصی، و المللیبین هایسازمان در جهت همین به
 های غیرقضايی درروش يونسکو در نمونه، برای. است شده گرفته نظر در اختالف حل برای

 کمیته. است جدی توجه مورد پیشنهادی سازوکار عنوانبه فرهنگی ـ تاريخی اموال استرداد موضوع
 و سازش برای قواعدی و شیوه تدوين بر عالوه فرهنگی ی ـتاريخ اموال استرداد الدولبین

 را عضو هایدولت توسط شدهمعرفی نمايندگان و صالحیت واجد افراد از فهرستی میانجیگری،
 وفصلحل به تمايل صورت در تا است داده قرار اعضا تمامی اختیار در سازش و میانجیگری برای

 فرهنگیـ  تاريخی اموال استرداد الدولیبین کمیته 91.کنند ها استفادهروش اين از خود، اختالفات
 کنوانسیون چارچوب در هادولت اختالف حل برای ایمشاوره نهاد که 96(ICPRCP) يونسکو
 اختالف مورد 2 ،6411 تا 1339 سال از است، آورغیرالزام آن تصمیمات و است يونسکو 1314
 99.است کرده وفصلحل را کشورها میان فرهنگی ی ـتاريخ اموال به مربوط

 اختالفات وفصلحل در که است مراجعی ديگر از نیز 91(ايکوم) هاموزه المللیبین شورای
 . دارد بسزايی نقش فرهنگی ـ تاريخی اموال غیرقضايی و المللیبین

 فرهنگی میراث غیرقضايی اختالفات وفصلحل ها برایروش پرکاربردترين و تريناصلی از
 در وفصلحل فرايند از بخشی عنوانبه يا تنهايیبه که است مذاکره روش ها،حوزه ساير همانند

 
29. See 3 of Manila Declaration on the Peaceful Settlement of International Disputes in: 

http://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r010.htm, last visited on: 20-11-2015.  

30. Alessandro, Chechi, The Settlement of International Cultural Heritage Dispute, Oxford University 

Press, 2014, p. 146. 

31. http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/restitution-of-cultural-property/mediation-and-conciliation/>. Last 

visited on: 27-1-2013. 

32. Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property 

 سابق دموکراتیک جمهوری و ترکیه ،1333 تايلند و امريکا ،6414 تانزانیا و سوئیس ،6411 ترکیه و آلمان میان اختالف .99

 : ک.ن .1339 اکوادور و ايتالیا و 1332 اردن و امريکا ،1331 آلمان
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/restitution-of-cultural-property/return-or-restitution-cases, 

last visited on 10-12-2015.  
34. International Council of Museums (ICOM) 
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 غیرقضايی وفصلشیوه حل ترينقديمی عنوانبه مذاکره درحقیقت، .رودمی کار به موارد اغلب
 91.آيدمی شمار ها بهروش تريناصولی و ترينکاربردی از اختالفات،
 وفصلحل برای مواردی در اختالفات وفصلهای حلروش از عنوان يکیبه نیز سازش
 به نیز روش اين هرچند است. شده گرفته کار به فرهنگی میراث حوزه در المللیبین اختالفات

 اين است، توجه مورد يونسکو فرهنگی ـ تاريخی اموال استرداد المللبین کمیته در مذاکره، همراه
 هايیپرونده ازجمله است. بوده توجه مورد يونسکو نیز نهادی ساختار از خارج اختالفاتی در روش

 نقاشی 644به  مربوط پرونده به توانمی است، شده برده بهره روش اين از آن وفصلحل در که
 بنونوتو جامع کلیسای میان اختالف ،(6442)هلند  دولت و 92تیکرسودخ وراث میان اختالف مورد

 و( 6442) گالسکو شهر شورای و سیمونه باتیست ـ ژان آلمانی ورثه ،(6414) بريتانیا کتابخانه و
 تحقیق و یمرديپا میانجیگری، 91.کرد اشاره( 6442) اتريش دولت و آلتمان ماريا میان اختالف

 آن از فرهنگی میراث حوزه المللیبین اختالفات وفصلحل در که است هايیروش ديگر از نیز
 به مربوط دعوای يا 93آگاتا سن مجسمه به مربوط دعوای در نمونه برای. شودمی جسته بهره

 .شد استفاده میانجیگری روش از 93پیکاسو جانبی اشیاء تابلوی
 از مشخص طوربه المللی،بین اختالفات وفصلحل برای های فوقبر روش عالوه البته

 16نهادی، گریتسهیل 11ديپلماتیک، مجاری 14خاص، گریتسهیل همچون های ديگریروش
 11شود.می استفاد 11نامحدود عمل ابتکار عنوان تحت يا 19وفصلحل نامهموافقت

 و مسروقه فرهنگی اشیاء پیرامون خصوصی حقوق سازیيکنواخت مؤسسه ونیکنوانس
 و استرداد اعاده، موضوع در طور مشخصبه ،12 ماده در 1331( دروآیوني) شدهخارج غیرقانونی
 کشور صالحذی محاکم در را استرداد به مربوط دعاوی طرح فرهنگی، ـ تاريخی اموال بازگشت

 
35. https://plone.unige.ch/art-adr/conciliation, last visited on 17-10-2015.  

36. Case 200 Paintings – Goudstikker Heirs and the Netherlands 

37. https://plone.unige.ch/art-adr/conciliation, visited on 17-10-2015.  

 در که آکاتا سن مجسمه حراج به توجه با 6416 نوامبر در که بود حقیقی شخص و مارتینس سن کلیسای میان دعوا .91

 خريد با و حل اختالف، موضوع میانجیگری روش به 6419 سال در تاو  مطرح شد ربوده يادشده کلیسای از 1312 سال
  پرونده، ن.ک: خالصه مشاهده برای شد. بازگردانده کلیسا به مجسمه میانجیگری قرارداد تحت مجسمه

https://plone.unige.ch/art-adr/cases-affaires/st-agatha-statue-2013-st-martin2019s-church-and-private-
person, last visited on: 17-10-2015.  

39. Nature morte au tableau de Picasso-Héritiers Schlesinger et Philips https://plone.unige.ch/art-

adr/cases-affaires/nature-morte-au-tableau-de-picasso-2013-heritiers-schlesinger-et-phillips; visited on 
15-10-2015. 

40. Ad hoc Facilitator  

41. Diplomatic channel 

42. Institutional facilitator  

43. Settlement Agreement  

44. Unconstrained initiative 

45. https://plone.unige.ch/art-adr, last visited on: 17-10-2015.  
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 . است کرده عنوان ديپلماتیک مجاری و کنندهدرخواست کشور صالحذی محاکم کننده،اعالم
 ـ تاريخی اموال حوزه در 1331 آيونیدرو کنوانسیون و يونسکو 1314 کنوانسیون بر عالوه
 ـ تاريخی اموال از حمايت کنوانسیون در صورت مشخصبه اختالف وفصلحل موضوع فرهنگی،
 6441 آب زير فرهنگی میراث از حفاظت کنوانسیون و 131112مسلحانه  مخاصمات در فرهنگی
 . است توجه مورد نیز 11يونسکو

 اختالفات بر قوانین تعارض آثار نظام و منقول فرهنگی ـ تاريخی اموال ماهیت به توجه با
 قبیل، اين از مواردی و شیء وقوع محل قانون تصرف، مالکیت، موضوع ويژه دربه حوزه اين
های روش از بودند، غیردولتی اشخاص اختالف، طرفین که مواردی اکثر در طور خاصبه

 خوبیبه را نکته اين ها،روش اين با شدهوفصلحل اختالفات بر مروری .شد غیرقضايی استفاده
 و نهايی تصمیم اتخاذ در اختالف هایطرف مستقیم دخالت دلیل به سازد کهمی نمايان

 .تر است، مناسباختالف هایطرف ها برایروش اين از استفاده ها،آن منافع درنظرگرفتن
 حتی برای ،درنهايت و ترسريع تر،هزينهکم تواندمی( غیرقضايی) های ديپلماتیکروش هرچند

 رضايت است الزم نیز روش اين در که شد غافل نکته اين از نبايد باشد، تربخشنتیجه هادولت
 . شود لحاظ باشند، هادولت کهويژه درصورتیبه دعوا، هایطرف
 

 المللیبینوفصل اختالفات در حل قضاییهای روش .2ـ2
 توجه مورد قضايی مراجع و داوری به ارجاع قضايی، روش به اختالفات وفصلحل در طور کلیبه

 و قوت نقاط توجه به ها باروش اين از هريک ،فرهنگی میراث اختالفات بر تمرکز با که است
 .بررسی خواهد شد آن ضعف

 

 فرهنگی میراث اختالفات وفصلحل برای قضایی الف. مراجع
 موضوع ارجاع در هادولت توافق المللی،بین اختالفات قضايی وفصلحل هایشیوه ترينمتداول از

 توسط مشورتی نظر اخذ يا ترافعی رسیدگی در دادگستری المللیبین ديوان به اختالف مورد
 13است صادره آرای در ابهام رفع و تدقیق جهت در ديوان از تفسیریرأی يا  المللیبین هایسازمان

 
 به 6 بند و آن های اجرايینامهآيین و قرارداد مفاد تفسیر يا اجرا خصوص در 1 بند در مصالحه عنوان با 66 ماده ذيل .25

 .است شده اشاره مجمع تشکیل

 غیرحقوقی، و آمیزمسالمتهای روش بر عالوه اختالفات، دوستانه وفصلحل عنوان با 61 ماده ذيل کنوانسیون، اين در .27

 .است شدهبینی پیش نیز هاطرف توافق و نتیجه حصول عدم صورت در وفصلحل حقوقی هایشیوه به توسل

دادگستری قرار گرفت.  المللیبینديوان  فهرست در رسیدگی برای( پرونده) مورد 121 ،6411 مارس 61 تا 1311 سال از .21

 ن.ک:
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p13; last visited on: 21-04-2015. 
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 و حلراه اولین عنوانبه المللیبین دعاوی در آن، هایهزينه و هارسیدگی اطاله دلیل به غالباً که
 به رسیدگی در صالحیت تشخیص عدم نیز موارد برخی در البته .گیردنمی قرار توجه مورد شیوه،

 ويژه دربه امر اين. شودمی محسوب ديوان رسیدگی جهت مانعی ديوان، خود، سوی از موضوع
 به رسیدگی برای هادولت برخی رغم تمايلبه فرهنگی، میراث حوزه به مربوط اختالفات

 اختالف در آن نمونه که يابدمی مصداق فرهنگی ـ تاريخی اموال حوزه در مطروحه موضوعات
 13.است مشهود 6441 آلمان و اشتاين لیختن
 احراز عدم دادگستری، المللیبین ديوان در دعاوی طرح موانع از يکی ترتیب، نيا به

 يا مکانی زمانی، مختلف داليل است و بوده دعاوی از دسته اين به ورود برای ديوان صالحیت
 . است شده تفسیری نظريه ارائه عدم به منجر حتی ،شخصی
 طرح فرهنگی، میراث به مربوط دعاوی ماهیت به توجه با هادولت قضايی متداول روش اما

. است فرهنگی ـ تاريخی شیء وقوع محل يا خوانده اقامت محل کشور قضايی محاکم در دعوا
 شاهدی خارجی، هایدادگاه در اخیر هایسال در ايران فرهنگی ـ تاريخی اموال استرداد دعاوی

 از پس ايران دولت بلژيک، از خوروين اشیای بازگشت موضوع در مثال برای مدعاست. اين بر
 14گنت موزه در و شده خارج کشور از صورت غیرقانونیبه که ایعتیقه اشیاء وقوع محل از اطالع

 شد اشیاء برگرداندن خواستار و کرده دعوا طرح بلژيک محاکم در 1924 سال در شدمی نگهداری
 به مربوط دعوای در. شد بازگردانده ايران به اشیااين  6411 سال در يژلی عالی دادگاهرأی  با که

 داخلی محاکم در موضوع ،برکت گالری و ايران اسالمی جمهوری دولت میان جیرفت اشیاء
 شد.صادر  ايران دولت به درخواستی اشیاء بازگردندانبه رأی  6441 سال در و رسیدگی انگلیس

 هخامنشی، سرباز صورتک به مربوط برند و ايران اسالمی جمهوری دولت میان اختالف در
 خانم نفع بهرأی  6441 سال در و رسیدگی انگلیس محاکم در فرانسه قانون به استناد با موضوع

 11.شدصادر  صورتک مالکیت بر مبنی ،برند
 میراث موضوع با المللیبین اختالفات به قضايی رسیدگی در کنونی رويه ترتیب، اين به

 را کشورها داخلی محاکم قضايی، هایرسیدگی در المللیبین سازوکار فقدان به توجه با فرهنگی
 گرايش خصوصی حقوق عرصه در قضايی رسیدگی به بیشتر موجود، روال يعنی دارد مدنظر نیز

 اما 16.دشو استفاده المللیبین حقوقی وفصلحل شیوهاز  موضوع، ماهیت به توجه با اينکه تا داشته
 

49. http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=d9&case=123&code=la&p3=5, last visited 

on:16-2-2016. 

50. Ghent Museum  

51. Derek, Fincham, “Rejecting Renvoi for Movable Cultural Property”, The Islamic Republic of Iran v. 

Denyse Berend”, International Journal of Cultural Property, 2007, p. 116. 

 در کشورها میان حقوقی رويه وحدت ايجاد برای رم خصوصی المللبین حقوق سازیيکنواخت مؤسسه به امر ارجاع .62

 . است نبوده تأثیربی امر اين گیریشکل در يونسکو، سوی از فرهنگی تاريخی ـ اموال بازگرداندن و استرداد موضوع
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 رغم نقشبه داوری، و 19الکامن کشورهای حقوقی ويژه دربه ملی محاکم در دعاوی طرح
 ساززمینه تواندمی اينکه رغمو علی دارد فرهنگی میراث حقوق تدوين و تحول در که ایسازنده
 دلیل به موارد بسیاری در شود، فرهنگی میراث دعاوی به مربوط موضوعات در رويه و عرف
 نتیجه کسب برای مأخوذه و تصمیمات صادره آرای از کشورها تمايل و رغبت عدم يا ترس

 .راندمی حاشیه به را اختالفات وفصلحل از شیوه اين مطلوب،
 رفتارهای و هاسنت ،اوالً ازجمله آنکه دارد؛ نیز معايبی هادادگاه و قضايی محاکم به توسل

 ثانی، در دارد. دنبال به صادره آرای در را قضايی متفاوت پیامدهای کشورها، متفاوت حقوقی
 اموال به مربوط دعاوی مواقع، بیشتر در کهدرحالی است گران بسیار قضايی هایرسیدگی
 را آن بايد هاطرف از يکی ،رأی صدور با ديگر، سوی از است. فقیر کشورهای به مربوط فرهنگی،

 اعمال صورت در. نیست ساده موارد، اغلب در کشورها در خارجیرأی  اجرای و کند اجرا
 ایساده کار غیرمجاز، حفاری خصوص ويژه دربه اثبات بار تشخیص حاکم، قانون و صالحیت

 که تبادالتی و تعامالت دلیل به همسايه کشورهای از بسیاری باستان، جهان در زيرانیست 
 در که است موضوعی نیز زمان مرور مسئله. باشندداشته  مشابهی آثار توانندمی اند،داشته

 مواجه مشکل با را دعاوی فرهنگی، اموال استرداد موضوع ويژه دربه قضايی هایرسیدگی
 های ديگر توجهطرف به منافع موارد، بسیاری در قضايی هایرسیدگی اينکه درنهايت و سازدمی

 11.کندنمی
 

  فرهنگی میراث اختالفات وفصلحل برای داوری ب. روش
 برخالف داوری در. است داوری روش المللی،بین اختالفات وفصلحل های حقوقیروش ديگر از

 اين. برخوردارند بیشتری اراده و عمل آزادی از قوانین و داور انتخاب در طرفین قضايی، رسیدگی
 از داور آورالزامرأی  که است اختالفات حقوقی وفصلهای حلروش ترينقديمی از يکی ،روش

 میان همکاری نامهموافقت چارچوب در اختالفات وفصلهای حلروش از يکی. است آن محاسن
، داوری فرهنگی میراث با مرتبط موضوعات در حقوقی شخص يا دولت يک میان يا هادولت
 کمیسیون و ايتالیا فرهنگی میراث وزارت میان 6442 فوريه 61 توافقنامه در ،نمونه برای. است

 حلراه به نتوانند اگر» کردند توافق هاطرف ،ورکيوین تنیمتروپول هنر موزه با لیسیس هایدارايی
 قواعد اساس بر و یخصوص صورتبه را موضوع ابند،ي دست اختالفاتشان موضوع در توافق مورد
 منصوب گفتهشیپ قواعد اساس بر که داور سه به یبازرگان یالمللنیب اتاق سازش و یداور
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 11«.کنند ارجاع شد، خواهند
 حوزه در فرهنگی میراث به مربوط المللیبین اختالفات وفصلحل در داوری شیوه از استفاده

 ها،دولت و خارجی گذارانسرمايه به مربوط اختالفات در خاصطور غیرمنقول به فرهنگیِ میراث
 .است سابقه دارای نیز 12ايکسید هایداوریبه  عورج با

 ثبت آثار با ارتباط در یفرهنگ راثیم حوزه به مربوط اختالفات وفصلحل یبرا روش نيا
 گذارانهيسرما و هادولت انیم ونسکوي 1316 یجهان راثیم ونیکنوانس چارچوب در شدهیجهان

 با ایسآ جنوب اموال محدود تیمسئول با شرکت یدعوا همچون یاديز یهانمونه .است معمول
 در یگردشگر یروستا توسعه یبرا منعقده قرارداد موضوع در 1311 سال در مصر یعرب دولت
 احداث یبرا 1331 یتوانیل یجمهور و هیکامپن ـ نگزيپارکر شرکت انیم اختالف ،زهیج اهرام
 خاصطور به که یگريد مورد نيچند و وسیلنيو ميد شهر یخيتار منطقه در یطبقان نگیپارک
 گذارانهيسرما حقوق و یجهان راثیم از تيحما انیم تعارض در توسعهدرحال یکشورها در

 یآرا در دیکسيا یداور مرجع ،موارد نيا اغلب در که 11است مشهود خورد،یم چشم به یخارج
 حقوق از تيحما یبرا و است کرده دیتأک شدهیجهانثبت اثر از تيحما و حفظ ضرورت بر صادره

 13.است کرده صادر را متناسب و یفور غرامت پرداخت درخواست ،امکان حد تا زین گذارانهيسرما

 استفاده زین منقول یفرهنگ ـ یخيتار اموال به مربوط اختالفات در یداور روش از البته
 یبرا شياتر یمل یگالر و تريشا دولت و آلتمان ايمار اختالف در ،نمونه یبرا .شودیم

 یهودي اقوام از دوم یجهان جنگ یهاسال در که کمتیکل گوستاو ینقاش تابلو شش بازگردندان
 به یداور یبرا موضوع متحده، تااليا يیقضا محاکم در دعوا اقامه از پس ،ه بودشد ربوده یو
 نامبرده بهرا  تابلو 1شد که  ملزم 6442در سال  تريشا دولت ،آن یط که شد احاله تريشا

 13.بازگرداند
 ،داوران که افتيدر توانیم يیقضا محاکم با سهيمقا در یداور یهاوانيد یآرا بر یمرور با

 همان اما اندداشته توجه يیقضا محاکم از شیب ی،فرهنگ راثیم از یتيحما یهابچارچوبه 

 نيا بر ،یمعنو و یماد نهيهز و یدادرس اطاله لیقب از است وارد يیقضا روش بر که یتاراديا
 . است یسار زین روش
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  یفرهنگ راثیم یالمللنیب وانید سیتأس امکان یبررس .9
 و دولت انیم یفرهنگ راثیم با مرتبط یدعاو به یدگیرس کشورها، یبرخ یداخل حقوق رد

 یدعاو در اما. است ريناپذاجتناب ،يیقضا یدگیرس چارچوب در یحقوق اي یقیحق اشخاص
 ک،یپلماتيد یهاوهیش قيطر از یدگیرس بر هاطرف مصالحه و توافق عدم صورت در یالمللنیب

 محل کشور يیقضا محاکم بهند ريناگز ،یخصوص المللنیب حقوق نیقوان چارچوب در هادولت
 مراجع و محاکم نبود به توجه با ،بیترت نيا به. دکنن مراجعه یفرهنگ ـ یخيتار منقول مال وقوع
 ،یفرهنگ راثیم به مربوط یالمللنیب اختالفات در يیقضا یدگیرس صالح،یذ یالمللنیب يیقضا

 یتخصص یالمللنیب مرجع و 24است یفرهنگ مال وقوع محل دولت يیقضا محاکم تیصالح در
 .باشد يیقضا یدگیرس اي یداور امر دارعهده که ندارد وجود

 راثیم یالمللنیب یدعاو به یدگیرس یبرا مستقل و یتخصص يیقضا نهاد يک تأسیس اما
 طرح با ،ملل جامعه یهاموزه یالمللنیب دفتر .است سابقه به مسبوق یموضوع ،یفرهنگ

را  اقدامات نینخست ی،فرهنگ ی ـخيتار اموال بازگردندان خصوص در یونیکنوانس سينوشیپ
 در ،یفرهنگ ـ یخيتار اموال به مربوط اختالفات یبرا یتخصص نهاد سیتأس و یریگشکل یبرا

 یحت و دینرس ثمر به دوم یجهان جنگ وقوع علت به تالش نيا اما. انجام داد 1399 سال
 سیتأس ضرورت ،اول وهله در آنچه .نکرد پر را شکاف نيا زین 1311 سال در ونسکوي سیتأس
 ،یقانون( یسازکنواختي) یکپارچگي به افتنيدست ضرورت ،سازدیم مطرح را یدائم نهاد

 وفصلحل لیتسه و شتریب یخطاها از زیپره االجرا،الزم فيوظا و حقوق نيتدو و یسازشفاف
 21.است حوزه نيا در اختالفات هیاول

 یموضوع ی،فرهنگ راثیم اي یفرهنگ ـ یخيتار اموال یبرا یتخصص وانيد سیتأس دهيا
 یمخالفان و موافقان البته و اندکرده یبررس، آن را یفرهنگ راثیم حقوق نظرانصاحب که است

 26.دارد زین
 ونسکو،ي 1314 ونیکنوانس 61 ماده به استناد با ندمعتقداز کسانی است که  29یپرونت آن

 ازجمله موافقان از یگريد گروه ،گريد یسو از 21.پذير استامکان یالمللنیب وانيدتأسیس 
 

 محل و خوانده اقامت محل دادگاه در ايران هخامنشی، سرباز سر يا برکت یگالر علیه ايران.ا.ج پرونده در ،نمونه برای .51

 .شد استناد ،مال وقوع محل کشور قوانینبه  حکم، اجرای و صدور برای و کرد دعوا اقامه فرهنگی ـ تاريخی مال وقوع
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 به گیدیرس یبرا ديبا وانيد نيا که ندمعتقد وانيد یریگشکل یبرا 21پارخومنکو نیکنستانت
 و باشدبرخوردار  زین يیاجرا قدرتاز  تا باشد داشته یانحصار تیصالح، یفرهنگ راثیم مباحث

 یبرا یهنر آثار صادرات خصوص دررا  خود عوارض از یبخش ديبا هادولت منظور، نیهم به
 نندکیم دیتأک 21فلن نیمارل ازجمله یگريد گروه 22.رندیبگ نظر در وانيد نيا یمال منابع نیمأت

 23.دباش حوزه نيا در یردولتیغ یالمللنیب یتخصص نهاد تنها ،کوميا ساختار در ديبا وانيد نيا که
 یهمکار در و ونسکوي ساختار در يیرقضایغصورت به اختالف وفصلحل ینهادها البته

 اما است موجود یگریانجیم و یداور مرکز تأسیس یبرا 23یفکر تیمالک سازمان و کوميا
 . باشند حوزه نيا یازهاین یگوپاسخ اندنتوانسته تاکنون ،ضرورت رغمبه نهادها نيا از کيچیه

 یدادگستر یالمللنیب وانيد ايآ کهاست  امر نيا به پرداختن، از موارد قابل توجه، عالوهبه
 یفرهنگ راثیم یالمللنیب اختالفات وفصلحل مرجع تواندیم متحد ملل يیقضا رکن عنوانبه

 یدعاو درويژه به یخصوص یحقوق اي یقیحق اشخاص به یدعاو انتساب لیدل به رايز باشد،
 اموال اداره در هادولت تیحاکم قراردادناصل اي منقول یفرهنگ ـ یخيتار اموال به مربوط
 تیماه به ورود از ،خود تیصالح رد با وانيد ،یمکان اي یزمان ،یموضوع تعارضات اي خود یعموم

 و یفرهنگ راثیم از تيحما یبشرحقوق یهاهجنب به توجه با کهیدرحال کندیم اجتناب موضوع

 یبرا الزم یهانهیزمممکن است  ،صلح زمان در آن عامدانه غارت اي بيتخر از یریشگیپ
  .رديپذ صورت یفرهنگ راثیم از نهیبه تيحما

 وانيد اي یالمللنیب یتخصص مرجع تأسیس یبرا که یموافق نظرات و هاضرورترغم به
 وفصلحل در یالمللنیب ناموفق تجارب یبرخ لیدل به شد، ارائه یفرهنگ راثیم یالمللنیب

 نظرانصاحب و سندگانينو از یبرخ ،يیقضا یهاچارچوب در یالمللنیب اختالفات یتخصص
 و هادولت تیحاکم اصل با آن تعارض لیدل به را مرجع نيا تأسیس 14یکک الساندرو ازجمله

 ،ی کنونی در موضوعات مرتبطالمللهای بینو ارزيابی عملکرد ديوان اختالفات یچندوجه تیماه
 11.شودیم حيتشر یاجمالصورت به الًيذ که انددانسته ناممکن
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  هادولت تیحاکم نقش .6ـ9
 هادولت تيرضا ،است محوردولت و کردند جاديا هاولترا د موضوعه المللنیب حقوقازآنجاکه 

 عرف یریگشکل معاهدات، انعقاد چارچوب در یالمللنیب قواعد یریگشکل یاصل ارکان ازی کي
 روند و موضوع نيا به تيعنا با. رودیم شمار به یالمللنیب محاکم به مراجعه و یالمللنیب

 تعارض در هادولت تیحاکم و منافع با خاصصورت به که یتخصصهای ديوان یریگشکل
 ليتما ،نمونه یبرا. ردیگیم قوت یفرهنگ راثیم یالمللنیب وانيد سیتأس امکان عدم اند،بوده

 از. مدعاست نيا بر یشاهد ی،دادگستر یالمللنیب وانيد به مراجعه یجابه همذاکر هب هادولت
 هند و ليیاسرا ن،یچ ه،یروس کا،يامر متحده تااليا همچون هادولت یبرخ وستنینپ، گريد یسو
 امر نيا تعارض دارد. یفریک المللنیب وانيد سیتأس اهداف با 16،یفریک یالمللنیب وانيد به

 شانتیحاکم ديتحد وعلیه آنان  ینظام یروین کاربرد از کشورها یرخآن است که ب از یحاک
مراجع  جاديارغم به .است مشهود زین المللنیب تجارت حقوق در مشکل نیهم. هراس دارند

 با تجارت یجهان سازمان نامهموافقت تحت یتجار اختالفات وفصلحل نظام و رسیدگی
 19.است ناکارآمد ساختار نيا ،يیقضاشبه یکارکرد
 و يیاروپاهای ديوان ،یتخصص یالمللنیبهای ديوان نيترموفق و نيثرترؤم از ديشا

 ريسا از اشخاص ورود امکان و دعوا اطراف تیماه جهت به که ندهست بشر حقوق يیکايامر
 یآرا و یدعاو طرح در هاآن قیتوف و تیفعال و رسندیم نظر هب ترفعال ی،تخصص یهاوانيد

 از یبرخ ،هاتیموفق نيا رغمبه. است مشهود یالمللنیب ینهادها گريد با سهيمقا در صادره،
 یالمللنیب وانيد تأسیس ها،دولت تیحاکم و موضوعه حقوق تفوق که باورند نيا بر سندگانينو
 11.سازدیم رممکنیغ را یفرهنگ راثیم موضوع در

 یفرهنگ راثیم از تيحما ضرورت در کشورها بارز توازن عدم و یناهمگون ديبا موانع نيا به
 یبرا یمانع ش،يخو منابع و یمال یهاتیظرف و تمکن جهت به بازار، یکشورها چنانکه ،افزود را

 اغلب در. اندافتهینتوسعه اي توسعهدرحال یکشورها از ،موارد اغلب در کههستند  بدأم یکشورها
 در یفرهنگ راثیم از تيحما و حفاظت یبرا مناسب یحقوق یساختارها فقدان أ،مبد یکشورها

 بيتخر یبرا یمساعد یهانهیزم تا شودیم سبب یفرهنگ و یاقتصاد یافتگینتوسعه و فقر کنار
 به شدهغارت اموال نيا ورود که است یحال در نيا .شود فراهم یفرهنگ اموال غارت اي

 از یدولت و یخصوص یهامجموعه و هایحراج یبر برخوردار عالوه مقصد، و بازار یکشورها
 و یحقوق یقو یساختارها داشتن لیدل بهکشورها  نيکه ا شودیم موجب آن، یاقتصاد منافع

 
72. International Criminal Court (ICC)  

73. J. P. Trachtman, “The Domain of WTO Dispute Resolution,” 1999, vol. 40, Harvard International 

Law Journal, p. 336. 

74. Alessandro Chechi, op. cit., p. 180. 
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 تفوق مبدأ یکشورها بر یعمل و ینظر لحاظ به حوزه، نيا در متخصص و کارآمد یانسان منابع
 . پیدا کنند

 

  یفرهنگ راثیم اختالفات مختلط تیماه .2ـ9
 فرهنگی میراث المللیبین اختالفات مختلط ماهیت المللی،بین جديد ديوان سیتأس موانع ديگر از

 در بايد دو هر زيست،محیط و فرهنگی میراث. است محیطیزيست المللیبین اختالفات همانند
 خصوصی، اشخاص و هاشرکت نامحدود خواهیزياده نامتوازن، همچون توسعه اموری مقابل

 از اين، بر عالوه .شوند حمايت مسلحانه مخاصمات و عامدانه تخريب ناآگاهانه، فنی هایپیشرفت
 صورت هنجارهایبه مشترک هایزمینه برخی بومی، مردم میراث و فرهنگی منظرهای

 دعاوی در را هادولت از غیر ديگری نفعانذی ورود ضرورت که دارد وجود محور نیزصیانت
 11. سازدمی ضروری فرهنگی میراث به مربوط

 در دادگستری المللیبین ديوان ذيل 12،محیطیزيست موضوعات برای شعبه يک سیتأس
 تخصصی مرجع سیتأس برای ایتجربه ديوان، اساسنامه 62 ماده 1 بند وفق 1339 سال
 با خود ساله 19 عمر در آن به مراجعه عدم دلیل به که 11آيدمی شمار به اختالف وفصلحل

 داليل از 13گرفت. آن انحالل به تصمیم ديوان 6442 سال در اينکه تا شد مواجه شکست
 مانند که کرد اشاره محیطیزيست دعاوی ماهیت به بايد محیطیزيست موضوعات شعبه شکست
 بشری،حقوق هنجارهای قبیل از المللیبین حقوقی مختلف موضوعات با فرهنگی میراث دعاوی
 قوانین ديگر و تجاری هاینامهموافقت ها،دولت جانشینی حقوق المللی،بین معاهدات حقوق
 . است مرتبط ،خاص
 

  ی کنونیالمللهای بینارزیابی عملکرد برخی دیوان .9ـ9

وجهی اختالفات میراث فرهنگی در اينجا در ارزيابی عملکرد با توجه به ماهیت مختلط و چند

و اجرای آرا و احکام  مدخل به دو محور اصلی صالحیتی ذیالمللبینها و محاکم ديوان

 13.خواهد شدتوجه  مرتبطهای ديوان

 
75. Ibid., p. 180. 

76. Chamber for Environmental Matters (CEM) 

77. C. P. R. Romano, The Peaceful Settlement of International Environmental Disputes: A Pragmatic 

Approach (The Hague/Boston: Kluwer Law International, 2000), p. 122.  

78. Alessandro Chechi, op. cit., p. 177. 
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ی دادگستری که در رسیدگی به اختالفات حقوقی میان کشورها المللبینعالوه بر ديوان 
ی در حوزه وظايف و نقش تخصصی خود به ايفای المللهای بینساير ديوان ،داردصالحیت عام 

حقوق بشر های ديوان 34پردازند، ازجمله رکن حل اختالف سازمان جهانی تجارت،می نقش

گذاری و ديوان ی سرمايهالمللبینل اختالفات فصوی حلالمللبین، مرکز امريکايیاروپايی و 

ها با برخی ها با توجه به ارتباط آن. ارزيابی وضعیت و عملکرد اين ديوانو غیره ی کیفریالمللبین

درک و شناخت وضعیت موجب تواند می طور که قبالً اشاره شد، همان ،مباحث میراث فرهنگی

حتمالی برای کارهای اوبینی راهکارها و سازشیها و پفصل اختالفات در هريک از آنوحل

 د. شوی میراث فرهنگی بالمللبینسیس ديوان تخصصی برای دعاوی تأ

. ی استالمللهای بینديواندر فصل اختالفات وصالحیت، چالش اصلی در ارجاع و حل مسئله

ی دادگستری يا ديوان المللبینی حتی در ديوان المللهای بینعدم پذيرش و رد صالحیت ديوان
. مشهود است ی کیفری با خروج يا عدم پذيرش صالحیت اجباری در موارد بسیاریالمللبین

ی دادگستری در قضیه المللبینتوان به مسئله عدم پذيرش صالحیت ديوان می اين موارد ةازجمل
يا عدم الحاق اين کشور به  31ت متحده امريکا در نیکاراگوئه و موارد بسیار ديگراقدام نظامی اياال
 ی کیفری اشاره کرد. المللبیناساسنامه ديوان 

ی به همراه مسئله المللهای بینرسیدن و موفقیت ديواننتیجهاما موضوع ديگری که در به

نمايد، مسئله اجرای آرا و احکام صادره است. می ها را کارآمدصالحیت اهمیت دارد و نقش ديوان

ايکسید، سیستم های ی تخصصی همچون داوریالمللهای بینخاص در ديوانطور اين موضوع به
نیز مشهود  امريکابشری اروپا و حقوقهای حل اختالف سازمان تجارت جهانی و حتی ديوان

جای  ،ها به نوبه خودهرچند داليل عدم امکان اجرای احکام و ناکارآمدی هريک از سیستم ؛است

از  ابرای طرح دعورا بینی شده بحث دارد و نبايد مسئله رسیدگی و شرايط شکلی و ماهوی پیش

گذاری يا تجاری، فصل اختالفات سرمايهوحلهای ازجمله اينکه در سیستم ،داشتدور نظر 

پذير و دار با کشورهای سرمايهگذار و سرمايهتعارض حقوق و منافع کشورهای سرمايه

آور اجباری و الزامهای مانع از اجرای احکام صادره يا ارجاع مورد اختالف به سیستم ،عهتوسدرحال

 شود. می فصل اختالفاتوحل

 
80. WTO Disputes Settlement Body 

موارد بسیاری از اين عدم احراز صالحیت ديوان توسط کشورها در رويه ديوان مشهود است ازجمله در قضیه . 16
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موثر اعضا آن در میان  یآرا ازجمله ديوان اروپايی حقوق بشر که ،بشریحقوقهای در ديوان
ی حقوق بشر، المللبینبشری يا شورای حقوقهای که ديواناشاره کرد به مواردی توان می، است

نمايند. موارد متعددی از عدم التزام کشورهای می نقض حقوق بشر توسط کشورها را محکوم
به کشورهای ناقض تعهد،  رغم محکومیت و توصیهکه بهوجود دارد  عضو میثاقین حقوق بشر

های ويژه در ديوانپذيرد. اين عدم کارايی بهاقدامی از سوی اين کشورها صورت نمی
 بشری بیشتر به ايراد توصیهشود که ساختارهای حقوقمی بشری از اين امر ناشیحقوق

همچنین طرح شکايت  36ا تغییر رويه کشورها را داشته باشند.يرند تا آنکه قدرت جبران رداپمی
ثر اين مانع کارآمدی مؤ ،قانونیهای توسط اشخاص حقیقی علیه کشورها و عدم برابری

 .نقطه قوت نیز در نظر گرفته شود ،اين موضوعممکن است  ،هاست، هرچند در جای خودديوان

ران حقوق ی، طرفداالمللبینهای به همین جهت و با درنظرداشتن وضعیت کنونی ديوان

ی را ناممکن المللبینفصل اختالفات وی برای حلالمللبینسیس يک ديوان مسئله تأ ،موضوعه

بینی ها و پیشکه با شناخت معايب هريک از اين سیستمدانند درحالیمی ناکارآمدشمرده و 

های توان زمینهمی ی برای حمايت از میراث فرهنگیالمللبینکار مناسب در رژيم حقوقی وساز

 اين ديوان را فراهم آورد. تأسیس
 

  نتیجه
 در المللیبین اختالفات وفصلحل برای مختلف، فنون و علوم با فرهنگی میراث ارتباط به توجه با

 تخصصی و فنی هایشیوه بايد از ناگزير ديپلماتیک، قضايی و هایشیوه بر عالوه حوزه، اين
 از فرهنگی میراث المللیبین اختالفات چندوجهی ماهیت آنکه رغمبه. استفاده کرد نیز کارشناسی

 اختالفات وفصلحل برای المللیبین مرجع يا ديوان يکتأسیس  از موانع يکی ،مخالفان آن منظر
 رضايت جلب در المللیبین جامعه تجربه گاهی حتی و است شده عنوان حوزه اين در المللیبین

 و ريزبینی و ظرافت با اما المللی ناموفق بود،بین جديد مرجع يکتأسیس  برای هادولت
 مؤثرتری و منعطف حقوقی هایچارچوب در توانمی هاشکست اين شرايط و داليل از گیریبهره

 . گرفت نظر در ملموس فرهنگی میراث از حمايت برای را حقوقی سازوکاری
 طیف تواندمی فرهنگی میراث المللیبین اختالفات و دعاوی اينکه به توجه با نمونه، برای
 هایداوری انجام برای تخصصی نهاد يکتأسیس  شود، شامل را نفعانذی از ایگسترده

 موجود المللیبین هایديوان دعوا در طرح امکان ايجاد برای قانونی ساختار اصالح يا المللیبین
 شکلی شرايط پديدآمدن با البته دادگستری، المللیبین ديوان حتی و تخصصی هایسازمان در

 
82. Alessandro Chechi, op. cit., pp. 50-51. 
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 . گیرد قرار توجه مورد تواندمی اشخاص، ساير يا دولت از اعم اشخاصی سوی از دعوا طرح
 تخصصی هایکنوانسیون به توجه با نیز صادره آرای برای الزم اجرای بینی ضمانتپیش

 جهانی، میراث از حمايت در جهانی میراث کنوانسیون اساس بر شدهبینیپیش سازوکار ويژه بابه
 .بود خواهد مناسب گردشگر، جلب از ناشی اقتصادی تأثیرات دلیل به

 و وخیم شرايط به توجه با المللی،بین ديوانتأسیس  برای موجود موانع و مشکالت رغمبه
 قوام و تقويت شرايط المللی،بین حقوقی هایرويه ايجاد با تا دارد ها، ضرورتحمايت نامساعد
 ديوان تأسیس که داشت خاطر به بايد رو همین از. شود فراهم فرهنگی میراث از حمايت

 تواندمی تحقق صورت در که است آرمانی مشابه، حقوقی ساختار يا فرهنگی میراث المللیبین
 . کند فراهم بشری حق عنوانبه را فرهنگی میراث مؤثر از حمايت هایزمینه و شرايط
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